
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

En zo is de eerste schoolweek van het jaar 2023 al weer 

voorbij. Alle groepen zijn weer vol enthousiasme begonnen 

en de decembermaand zijn we al weer bijna vergeten.  

Naast het leren van rekenen, spelling, taal, lezen etc. wordt 

er in de verschillende groepen ook weer volop 

aandacht besteed aan de executieve functies. 

Hierover heeft u in eerdere nieuwsbrieven al 

e.e.a. kunnen lezen, wanneer u het niet meer 

weet kunt u klikken op deze link. Deze week is 

weer een nieuwe fase van Swim2play in 

gegaan en wordt in de onderbouw weer gewerkt aan nieuwe thema’s (bijv. 

vervoer, beroepen, 112). In de middenbouw hebben enkele groepen bezoek gehad van 

onze collega van het Stadskwartier, Ingrid den Hollander die een boek geschreven heeft 

met als titel ‘Diede durft’ In de bovenbouw stond voor een aantal groepen deze week in 

het thema kunst. Enkele groepen hebben een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum (de 

meeste groepen waren in december al geweest) en enkele groepen kregen een les van 

studenten van de Pabo over Vincent van Gogh. Dinsdagavond heeft er bij ons op school 

een voorlichting van Dingstede en Stad & Esch plaatsgevonden voor de ouders van de 

groepen 8. De komende periode tot de voorjaarsvakantie maken deze leerlingen de laatste 

toetsen van het leerlingvolgsysteem en zullen zij een voortgezet onderwijsadvies 

ontvangen van de groepsleerkracht(en). Zij moeten met hun ouders zelf een keuze maken 

uit de 4 scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel (of daarbuiten).  
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In de periode t/m 27 januari zullen in het thema 

‘zorgen’ staan. Het zal gaan over zorg en 

verwaarlozing, over je bezorgd maken en in actie 

komen. Over dilemma’s en vragen waar je voor 

kunt komen te staan. Gelijkenissen van Jezus uit 

het Bijbelboek Lucas zullen behandeld worden. 

Het zal dan gaan om de gelijkenissen van het 

verloren muntje, het verloren schaap en de 

verloren zoon. Maar ook verhalen van de vrouw 

die Jezus aanraakte, en het dochtertje van Jaïrus.  

 

Aanstaande dinsdag 17 januari zullen juf Annika, juf Dorothea en juf Anne de 

weekopening verzorgen met groep 2B. De ouders van de leerlingen in deze groep zijn van 

harte uitgenodigd.  

 

 

 

 

- De opgaves voor het schaaktoernooi (mogelijk t/m 16 

januari) (nieuwsbrief 15)? 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 januari staat er peuterdans op het 

programma. De eerste ronde start om 9:00 uur; de 

tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname aan 

peutergym en -dans is gratis. Een tip voor nieuwe 

ouders en belangstellenden: neem de ingang 

tegenover de beachvlaggen op  

het plein (bij de donkergroene buitenpanelen).   

 

Reminder – Denken u en jij aan….. 

Bijbelverhalen 

Peuterdans 

Weekopening 



In nieuwsbrief 15 hebt u kunnen 

lezen over het evenement Techniek 

Tastbaar. Dit evenement vindt 

aanstaande vrijdag 20 januari plaats 

in Stad & Esch. Het wordt 

georganiseerd door bedrijven om 

techniek onder leerlingen te 

promoten en vindt plaats van 12.00 

– 20.00 uur. Meer informatie vindt u 

wanneer u klikt op deze link, hier 

vindt u tevens een filmpje om een 

beeld te krijgen van wat er te doen 

is.  

Wij gaan hier met de groepen 7 en 8 ook naar toe op de fiets. Voor alle groepen 7 en 8 

geldt volgende week vrijdag het volgende programma.  

11.45 uur  vertrek op de fiets naar Stad & Esch. 

12.00 uur aanwezig bij Stad & Esch. 

14.15 uur  vertrek op de fiets terug naar school. 

14.30 uur vrij. 

 

Ervaring van 

voorgaande jaren 

leert dat een deel 

van de leerlingen 

nog niet 

uitgekeken is om 

14.15 uur. U kunt 

ervoor kiezen om 

later de middag/ 

avond met uw 

kind(eren) 

nogmaals het 

evenement te 

bezoeken. U kunt ook schriftelijk (via email) aan de groepsleerkracht van uw kind(eren) 

aangeven dat uw zoon/ dochter niet mee terug hoeft te fietsen met de groepsleerkracht en 

daar mag blijven. Hetzelfde geldt voor ouders die toestemming willen geven dat hun zoon/ 

dochter rechtstreeks naar huis mag fietsen.  

Leerlingen waarvan ouders geen toestemming geven dat hun zoon/ dochter mag blijven/ 

zelfstandig naar huis mogen fietsen, fietsen met de leerkracht terug naar school en mogen 

vanaf hier om 14.30 uur naar huis.  

 

Wellicht is bovenstaande ook een mooie uitgaanstip voor de jongere kinderen later op de 

middag/ avond. Aanmelding is niet nodig.  

  

Techniek Tastbaar 

https://techniektastbaar.nl/evenementen/meppel


In januari organiseren wij voor leerlingen in groep 

6 en groep 8 én hun ouders twee informatieavonden 

over Yuniors tienercollege. Hierin zullen wij 

informatie geven over deze onderwijsvorm die wij 

sinds twee schooljaren aanbieden bij ons op school. 

Hierin zullen wij ook omschrijven voor welke 

leerlingen wij dit concept geschikt achten.  

Daarnaast wordt tijdens deze avond ook een 

doorkijkje gegeven van de geplande praktische 

invulling van Yuniors tienercollege in het 3e jaar 

(het eerste jaar op CSG Dingstede).  

 

De leerlingen van groep 6 worden voor deze avond 

uitgenodigd omdat Yuniors tienercollege start in groep 7. De leerlingen van groep 8 

worden uitgenodigd omdat er een mogelijkheid is om na groep 8 bij de bestaande groep in 

te stromen.  

 

De eerste avond is op 19 januari op kindcentrum Het Kompas,  de tweede avond is op 31 

januari in De Spil (voorheen Oosterboerschool) in de Oosterboer. Deze avonden starten 

om 19.00 uur en opgave is niet verplicht.  

Wilt u zich opgeven? Dat kan via directiekchetkompas@kindpunt.nl 

 

KIES en kiezen 

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en 

jongeren zijn erg trouw aan hun ouders 

en ook afhankelijk van de 

mogelijkheden die ze hebben en 

krijgen. Een eigen plek en ruimte om 

eens te vertellen en delen wat ze 

meemaken en waar ze hun vragen en 

zorgen te durven vertellen, en samen 

zijn met leeftijdgenoten helpt hen. 

Aandacht voor hun situatie is nodig om 

een zo onbelemmerd mogelijke jeugd 

door te maken. Ouders willen dat 

kinderen professionele begeleiding krijgen én dat daarvoor niet perse een 

hulpverleningstraject ingeschakeld voor hoeft te worden. Voor kinderen en jongeren die de 

scheiding van hun ouders meemaken én hun ouders, is er KIES.  
 

 

Informatieavonden Yuniors tienercollege HERHALING 

KIEStraining 

mailto:directiekchetkompas@kindpunt.nl


Wat is KIES 

KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders, in een groep te begeleiden. Dat 

kunnen allerlei scheiding situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden, de 

scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer, er worden wel of 

geen problemen ervaren. Alle trajecten van KIES zijn gericht op het perspectief van het 

kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding en het leren omgaan met de 

lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. KIES professionals behartigen 

de belangen van de kinderen en jongeren. 

Het doel van KIES 

KIES is er voor het recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden, om hen een 

stem te geven in scheiding situaties en om hen te leren kiezen voor zichzelf. Ze kunnen 

zelf (leren) kiezen voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen. 

Dat hebben kinderen en jongeren ook nodig om zichzelf goed te leren kennen en om te 

erkennen wie ze zelf zijn en om grip op hun leven te ervaren. Er hoeft niets 'aan de hand' 

te zijn om deel te nemen aan KIES om er voordeel van te hebben. KIES is er voor alle 

kinderen met gescheiden ouders die daar behoefte aan hebben. Dat KIES kinderen helpt is 

bewezen in de praktijk en met een effecten studie door de Universiteit van Utrecht. 

 

Binnenkort willen we starten met een KIES training voor kinderen in de leeftijdsgroep 8-

12 jaar. Deze wordt gegeven door Welzijn Mensen Werk en stichting MEE. Wilt u meer 

informatie dan kunt u contact opnemen via 06-24920161.  

Kickboksen 

Op woensdag 1 februari organiseert Easy Active in samenwerking met Meppel Actief een 

kennismakingsles Kickboksen voor kinderen uit groep 3 t/m 8.  

 

 

De kennismakingsles is gratis. Aanmelden is 

verplicht en kan op 

www.meppelactief.nl/agenda  

 

Heeft uw kind altijd al eens willen kijken of 

kickboksen iets voor hem/haar is? Pak dan nu de 

kans en geef uw kind op voor de Kick Off ’23. 

 

Met vriendelijke groet,  

Meppel Actief 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kickboksen  

http://www.meppelactief.nl/agenda


 

 

Ook de eerste week na de kerstvakantie 

hebben we weer enkele geslaagden van de 

typcursus! Gefeliciteerd, goed gedaan! 

 

 

 

17-01   Weekopening groep 2B 

18-01   Peuterdans 

19-01   Informatieavond Yuniors KC Het Kompas 

20-01   Techniek Tastbaar 

25-01   Peutergym 

30-01   Peutervoorstelling Floddertje  

31-01   Informatieavond Yuniors De Spil, Oosterboer 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

 

Agenda 

Discozwemmen 

Typcursus 



 


